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VOLEN ENFONSAR EL PAÍS
#NOCALLEM
CCOO i UGT anuncien que no pararan de mobilitzar-se contra les retallades del
Govern que afecten les persones en atur, els empleats públics, els pensionistes i
que generen més atur i recessió econòmica
Les direccions executives de CCOO i UGT han
analitzat el nou pla de retallades anunciat pel
president del Govern, que afecta els sectors
més febles de la societat i incideix negativament sobre les rendes mitjanes i baixes, sense
que ni una sola de les mesures aprovades impliqui cap esforç per a les empreses i les rendes més altes. Tot al contrari: es podran beneficiar, entre altres, d’una baixada de cotitzacions
socials de dos punts.
Després de repassar cadascuna de les mesures
aprovades pel Govern, UGT i CCOO han decidit:
• Fer una crida a la societat civil i als seus sectors més dinàmics per compartir la convocatòria de manifestacions massives que es portaran a terme a tot el país, el dijous 19 de juliol.
• Desplegar una intensa agenda de contactes i
reunions amb el teixit social i cultural organitzat
i, en primer lloc, amb la Plataforma per a la Defensa de l’Estat del Benestar i els Serveis Públics, amb la finalitat de comprometre el major
nombre de persones i col·lectius en la resposta
al pla de retallades del Govern.

Manifestacions a
tot el país, el 19 de
juliol, contra les
dures retallades del
Govern de Rajoy

• Rebutjar enèrgicament el nou atac als drets i
a les prestacions de persones en atur, empleats
públics i pensionistes que, al costat de la forta pujada de l’IVA, provocaran una caiguda del
consum; per tant, menys activitat econòmica i
major destrucció d’ocupació.
• Ratificar l’estratègia de mobilització sostinguda contra les retallades, ja decidida fa uns
mesos pels sindicats, i que coneixerà a la tardor una expressió més ferma i contundent. En
aquest sentit, CCOO i UGT, davant el que consideren un autèntic frau polític de l’Executiu –governen amb un programa que no van presentar
a les eleccions-, reiteren la seva voluntat de celebrar en els pròxims mesos una consulta a la
ciutadania perquè aquesta es pronunciï sobre
les retallades socials i laborals.
• Finalment, UGT i CCOO adverteixen del perillós camí triat pel Govern de recórrer cada
vegada amb més freqüència a discursos corporatius plens de gestos autoritaris i buits de
democràcia, que contribueixen a la deterioració
creixent de les institucions democràtiques.

Els empleats públics ja protesten contra les brutals
retallades de Rajoy
Poques hores després de l’anunci de les noves retallades per part
del president del Govern, Mariano Rajoy, els empleats públics ja
van mostrar el seu rebuig frontal a unes mesures que els ataquen
directament amb importants pèrdues salarials i de llocs de treball.
Les imatges mostren la concentració que va tenir lloc el passat
dijous, 12 de juliol, a Barcelona davant de la Delegació del Govern.
Aquestes mobilitzacions s’aniran intensificant.

BARCELONA: 19.30 h, ronda de
Sant Pere cantonada amb plaça
d’Urquinaona.
GIRONA: 19.30 h, plaça de la Independència.
LLEIDA: 19.30 h. Concentració davant de la Subdelegació del Govern,
plaça de la Pau, 1.
SABADELL: 19 h, plaça Marcet
TARRAGONA: 19.30 h, plaça Imperial
Tàrraco.
TERRASSA: 19 h, pl. Lluís Companys
TORTOSA: 18.30 h. Concentració a la
Plaça Barcelona
VIC: 19.30 h. Concentració a la Plaça
Major

www.ccoo.cat
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CCOO de Catalunya, a favor d’un nou finançament
per garantir els drets socials
CCOO de Catalunya, des de la seva condició de
sindicat de classe i nacional, és ferma partidària
d’un nou finançament per a Catalunya, que superi un dèficit fiscal històric que menyscaba la
competitivitat de l’economia catalana i debilita el
seu estat del benestar.
Malgrat els successius acords de finançament,
que han introduït correccions, les comunitats autònomes han disposat d’un percentatge
d’ingressos inferiors en relació amb la despesa que han de gestionar d’acord amb les seves competències.. Aquesta situació és encara
més evident en relació amb Catalunya.
El principi d’ordinalitat, recollit a l’Estatut
l’Estatut, que
hauria de garantir que l’aplicació del model de
finançament no fes perdre posicions a Catalunya en l’ordenació de rendes per càpita en relació
amb la resta de comunitats autònomes, no es
compleix.
És per això que CCOO reclamem un concert
econòmic solidari que garanteixi de forma més
justa la suficiència financera de la Generalitat.
Un model que faci una contribució a la solidaritat
interterritorial per afavorir la convergència real
sense que això vagi en detriment del progrés
nacional i social de Catalunya.
La Generalitat, a través de la seva agència
tributària, seria l’encarregada de recaptar,
gestionar i liquidar tots els impostos que paguen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i
es coordinaria amb la de l’Estat en les tasques
d’inspecció per lluitar contra el frau fiscal.
La Generalitat tindria capacitat normativa sobre
els impostos a Catalunya i podria establir tributs propis per millorar les prestacions de l’estat
del benestar i la qualitat dels serveis públics.
Però, a la vegada, volem alertar que de res serviria incrementar els recursos si després el
Govern de la Generalitat abaixés els tributs als
més rics, i renunciés a aquests ingressos, com ha
succeït amb l’impost de successions. Com tampoc de res serviria tenir un millor finançament

si cada vegada la recaptació fos menor com a
conseqüència de les polítiques desfiscalitzadores
que propugnen els sectors neoliberals i practica
el mateix Govern de la Generalitat.
A Catalunya i Espanya tenim una fiscalitat per
sota de la mitjana europea. Només pagant els
mateixos impostos podrem tenir els mateixos
serveis. No hi ha desequilibri en el que aporten
els treballadors i treballadores, sinó en el que no
tributen les rendes de capital i les grans fortunes.
És necessari un sistema fiscal més just i que
aporti més recursos. Cal que les rendes del capital s’equiparin a les del treball, que s’instauri
un impost a les grans fortunes i que es lluiti de
forma decidida contra el frau fiscal i l’economia
submergida.
Una major capacitat d’inspecció per part de la
Generalitat hauria d’anar acompanyada de més
instruments per evitar que un de cada quatre
euros no cotitzi com succeeix en l’actualitat. I una
major capacitat normativa hauria de permetre millorar la progressivitat del nostre sistema fiscal.
La crisi econòmica i les insuficiències en el finançament afecten la capacitat de la Generalitat
per fer polítiques públiques, però les polítiques
de retallades del Govern de CiU, en tot coincidents amb les del Govern del PP, obeeixen a una
ideologia compartida: aprofiten de forma oportunista la crisi per reduir l’espai públic en benefici
del sector privat.
FER FRONT AL RETROCÉS NACIONAL I SOCIAL
Per a CCOO, el progrés nacional i el progrés
social són inseparables.
inseparables. Per això, a la vegada que apostem decididament per avançar en
l’autogovern i reclamem un finançament més
just per a Catalunya, hem de denunciar les polítiques de retallades que lesionen els drets
socials i nacionals de la major part del poble
de Catalunya.
Estem assistint a un seriós retrocés en els
drets nacionals i socials.. S’eliminen drets que
s’havien regulat mitjançant lleis del Parlament de

Catalunya complint amb l’Estatut. S’endureixen
les condicions d’accés a la renda mínima
d’inserció per a les persones sense recursos. Es
retallen l’educació i la sanitat públiques, i s’ataca
la llengua catalana i el model d’immersió, mentre
el Govern central impulsa un procés de recentralització que posa en qüestió l’autogovern.
S’opta per un model econòmic on prevalen els
negocis per sobre dels drets socials i la preservació del medi ambient. No es defensen competències estatutàries, com les relacionades amb
els expedients de regulació d’ocupació, i s’hi anteposen els interessos de classe.
Vivim moments transcendents, on el moviment
sindical i Comissions Obreres tenim, una vegada
més, la responsabilitat, juntament amb les organitzacions i entitats que s’oposen a les polítiques
de retallades, de fer front a aquest retrocés nacional i social.
Per tot això, el Consell Nacional de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya:
RECLAMA un nou finançament que:
a. Ompli de contingut l’exercici de l’autogovern i
garanteixi la suficiència en els ingressos i la capacitat de gestió.
b. Impulsi l’activitat econòmica sostenible, amb
activitats de més valor afegit i creant ocupació
de qualitat.
c. Augmenti el benestar dels ciutadans i ciutadanes i afavoreixi així la cohesió social.
I que es disposi d’una agència tributària pròpia
que gestioni, recapti i liquidi tots els impostos que
paguen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
EXIGEIX un compromís ferm, un pacte de país,
perquè els recursos que es puguin obtenir amb
un nou finançament tinguin aquests objectius i
especialment garanteixin l’estat del benestar.
FA UNA CRIDA a la ciutadania perquè defensi els
drets socials i nacionals, amenaçats per les polítiques de retallades.
Barcelona, 29 de juny de 2012
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CCOO de Catalunya posa
l’organització i els seus membres
en els consells d’administració
de les caixes a disposició de la
Comissió d’Investigació de la Gestió de les Entitats Financeres del
Parlament
CCOO de Catalunya ha adreçat una carta signada pel seu secretari general, Joan
Carles Gallego, a Antoni Fernández Teixidó,
president de la Comissió d’Investigació del
Parlament de Catalunya sobre les possibles
responsabilitats derivades de l’actuació i la
gestió de les entitats financeres i la possible vulneració dels drets dels consumidors.
En aquesta carta, el sindicat li comunica la
posada a la seva disposició de l’organització
i les persones que, sota les sigles de CCOO,
formen part dels consells d’administració
de les caixes d’estalvi. A més, CCOO informa que aquestes persones han estat escollides mitjançant la celebració de processos
electorals en òrgans de govern, en els quals
participen les plantilles de cadascuna de les
caixes, amb l’objectiu d’elegir els membres
del Consell d’Administració en representació
del col·lectiu de treballadors i treballadores
de l’entitat respectiva.

Una acció sindical a Caprabo per
assetjament sexual guanya el Premi
Aurora Gómez
La Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya va lliurar recentment el Premi Aurora
Gómez a la lluita feminista en l’àmbit laboral,
que ja ha arribat a la tercera edició. El projecte escollit com a guanyador va ser el treball
presentat per Aurora Richarte, responsable
de la Dona de la Federació de Comerç i Hostaleria del sindicat, que consistia en l’activació
del protocol d’assetjament sexual sol·licitat
per unes presumptes víctimes que el patien
a l’empresa Caprabo. Del protocol, se’n va
premiar la participació de la representació legal dels treballadors i l’assessorament d’una
persona amb coneixements en matèria de
gènere del sindicat.

Les xifres de l’atur continuen elevades,
tot i la temporada d’estiu
Les dades de l’atur registrades
a Catalunya durant el mes de
juny mostren que hi ha 615.576
persones que no tenen feina
que estan apuntades al Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Això significa que hi ha 39.182
aturats i aturades més que
l’any passat per aquestes dates, tot i que en relació amb el
mes de maig, 15.356 persones
han trobat feina, bàsicament
en llocs de treball temporals
relacionats amb la temporada
d’estiu.
El 90% dels nous contractes
que s’han fet durant el mes de
juny són de caràcter temporal
i se centren en el sector dels
serveis a les províncies de Girona i Tarragona.
Amb aquestes dades, CCOO
de Catalunya denunciem que
la reforma laboral aprovada fa

un any és completament inútil per crear
nous llocs de treball
de qualitat, ineficient per millorar
l’economia i injusta
amb uns treballadors que no han provocat la crisi, però
que en pateixen les
conseqüències.
A més, volem alertar sobre les retallades en polítiques
d’ocupació i formació, ja que
faran més difícil que les persones en atur trobin feina (especialment els joves, els immigrants, els aturats de llarga
durada, etc.).
És per això que demanem al
Govern central que renovi el
programa PREPARA i a la Generalitat que garanteixi les rendes

per fer front a les situacions de
necessitat de les persones sense feina ni ingressos.
CCOO de Catalunya creiem
que és necessari estimular
l’activitat econòmica i no retallar drets socials ni laborals,
ja que això fa que es limiti el
consum i que la crisi s’agreugi,
i que augmenti així el nombre
de persones aturades.

CCOO de Catalunya aprova el lema del
X Congrés
El Consell Nacional de CCOO de
Catalunya ha aprovat el lema
del X Congrés que se celebrarà
a Barcelona, els dies 14, 15 i
16 de desembre. “Defensem
drets, construïm futur. CCOO,
l’eina” serà la idea que acompanyarà tot el procés congressual que també va rebre el tret

de sortida amb l’aprovació del
programa d’acció, les normes
i la proposta d’Estatuts. A partir de setembre començaran
les assemblees on participarà
l’afiliació, que podrà fer aportacions als documents de debat i escollir els delegats i les
delegades que aniran al con-

grés. Com a novetat, el Consell
Nacional va aprovar també
que, en aquest congrés, s’hi
pugui participar mitjançant les
xarxes socials fent aportacions
als documents; aportacions
que seran avaluades i recollides, si escau, per les diferents
ponències.
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Les federacions de Construcció de CCOO i
UGT, contra l’atur en el sector
El dimecres 4 de juliol, les federacions de la
Construcció de CCOO i UGT van coordinar una
marxa de protesta a Barcelona per denunciar els
alts nivells d’atur en el sector. Segons les dades,
són més els treballadors aturats que els que estan en actiu.
Dues columnes van sortir des de les estacions
de Renfe de Sants i de Fabra i Puig per concentrar-se al Parlament de Catalunya, que celebrava
sessió per explicar les noves retallades del Govern d’Artur Mas. Aquí, centenars de delegats i
delegades van cridar consignes per exigir més
inversió per a la construcció.
Els secretaris generals de les federacions de la
Construcció de CCOO i UGT, Miguel Peláez i Isabel

Martínez, respectivament, van demanar als grups
parlamentaris i al Govern de la Generalitat que debatin i executin un pla urgent de reactivació del sector, que estimuli la inversió pública i la lluita contra
l’atur, tot apostant per un nou model productiu en la
construcció.

Els treballadors de l’hostaleria es mobilitzen contra
l’empitjorament de les condicions de treball
La Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme de CCOO de
Catalunya ha convocat diverses
mobilitzacions en el sector de
l’hostaleria pel bloqueig de les
negociacions del conveni i per

l’intent de la patronal de dividirlo per províncies i subsectors.
La patronal de Lleida s’ha
desvinculat del conveni de
Catalunya amb la intenció de
promoure la negociació a nivell

provincial i la de col·lectivitats i
la del sector de la restauració
de Barcelona volen fer el mateix per empitjorar les condicions laborals dels treballadors
i treballadores.

CCOO de Catalunya, Euskadi i Galícia es mostren
contràries als que volen utilitzar la crisi per
recentralitzar competències de les comunitats
autònomes

Les confederacions sindicals de
CCOO de Catalunya, Euskadi i
Galícia han celebrat a Barcelona
la 5a edició del Galeuscat sindical. D’aquesta trobada es desprenen quatre eixos fonamentals que van destacar en roda
de premsa els secretaris gene-

rals de les tres delegacions i
que es troben recollits en la
resolució final. En primer lloc,
es va alertar del perill que es
corre davant l’intent d’utilitzar
la crisi econòmica i social per
recentralitzar competències
de les comunitats autònomes.
Per aquesta raó cal aprofundir
en el valor de l’autogovern per
la seva capacitat de donar respostes de proximitat als problemes concrets dels ciutadans. La
resolució destaca també la necessitat d’un major desenvolupament de la coresponsabilitat

fiscal per continuar construint
l’estat de les autonomies i una
major responsabilitat financera
per tenir el finançament suficient per continuar impulsant
el model social. Finalment, es
va destacar la dimensió social
de l’autogovern des de les realitats socials i històriques amb
una forta identitat nacional, que
representen Catalunya, Galícia i
Euskadi, que ha de donar resposta al conflicte social que es
basa en la defensa dels drets
socials i laborals de la ciutadania.

Les patronals del
comerç, CCOO i UGT
signen un manifest en
contra de la modificació
dels horaris comercials
Les principals patronals del comerç i els sindicats CCOO i UGT han signat un manifest
sectorial conjunt on mostren el seu rebuig a la
nova Llei del comerç que vol impulsar el Govern del PP i a qualsevol tipus de modificació
del marc estatal en matèria d’horaris comercials. El text va ser lliurat a la presidenta del
Parlament català, Núria de Gispert, i al president de la Generalitat, Artur Mas. Els signants
han demanat un pronunciament en defensa
del model català d’horaris comercials. El manifest assegura que l’ampliació d’horaris no
augmentarà el consum i la renda familiar i
seran les grans superfícies les beneficiàries
que podran obrir els diumenges. Segons el
manifest, aquest canvi provocarà la destrucció de milers de llocs de treball en el sector
del comerç.

La plantilla de CELSA
Barcelona, en defensa
dels llocs de treball
La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya ha donat suport a les darreres mobilitzacions dels treballadors i treballadores de
CELSA Barcelona, entre elles tres jornades de
vaga. La direcció d’aquesta empresa productora d’acer va plantejar 45 acomiadaments
més als 200 anunciats inicialment, a banda
d’endarreriments en el cobrament de la paga
extraordinària de juny.
El passat 3 de juliol, la plantilla va traslladar
la protesta des de la planta de Castellbisbal
per manifestar-se al centre de Barcelona i demanar la mediació de la Generalitat, ja que la
direcció s’ha mostrat inflexible amb les retallades laborals i salarials.
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ELS PENSIONISTES NO MENDIQUEM
Carta oberta de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de
Catalunya al president de la Generalitat
Molt Honorable President Mas,
Em dirigeixo a vostè perquè cal que sàpiga de primera mà allò que
molts pensionistes pensem i perquè em veig amb l’obligació de
descriure atentament la gravetat de la situació. Per endavant, li demano que em disculpi si l’ofèn allò que exposem, no és la intenció
d’aquest escrit.

En primer terme, voldria exposar que els pensionistes no mendiquem res, però ens ho retallen tot. És probable que, cansats de
treballar, hàgim abaixat els braços en arribar a allò que crèiem un
moment de respir, que és la jubilació, i que això ens estigui passant
factura. Massa anys hem estat carn de vot. Ara, des de fa un temps,
som objecte de persecució, encara que intentin confondre’ns amb
el llenguatge. Aquest any cobrem menys que l’any anterior, i tenim
menys poder adquisitiu i hem de comprar-nos les medecines. Com
sap perfectament, el transport, la llum, el gas (elements imprescindibles) pugen molt per sobre del que molts podem pagar. Ha de
saber que també som la sustentació i el refugi de ﬁlls i néts en atur.
Li faig saber que alguns, per no dir molts, som avaladors de pisos
hipotecats en el desgavell ﬁnancer i del totxo. Tots som treballadors
que hem cotitzat tota la vida per poder disposar ara de pensió, de
metges, de residències, de suport de la societat a la qual hem contribuït. Nosaltres ja hem pagat havent cotitzat al llarg de la nostra
vida laboral.

Agiti les quatre barres, senyor president Mas, però no ens arrabassi
part del que necessitem per viure. No és admissible que per emetre
una recepta hàgim d’abonar un euro. Li sembla a vostè que un pagament de 62 € l’any és poc? És evident que vostè deu pensar que
sí. És possible que cregui que tots tenim comptes a l’estranger que
no contribueixen a la hisenda pública. Però per a moltíssims catalans sí que és molt. Per al que cobra 641 € és un robatori amb totes
les lletres, i ningú decent no podria defensar el contrari. He escrit
“ningú decent”, perquè refugiant-se en el càrrec i a l’empara de la
legalitat podria llançar-me a la cara el Diari Oﬁcial de la Generalitat
de Catalunya. Per això, estic disposat a retirar-ho i a apel·lar la seva
intel·ligència per si és aquesta la paraula adequada o no quan a
algú li sostreuen el més imprescindible per a la subsistència.

Però una altra autoritat, a la qual encanta ser espanyol, ha decidit que a més hem de pagar el 10% de cada medicament. Aquest
senyor creu que podem permetre’ns el luxe de pagar entre 8 i 18 €
al mes. Sí que és cert que l’euro i els medicaments no els paguen
solament els pensionistes. Però com que es dóna el cas que no
conec ningú que excedeixi de 70 anys i que no es mediqui, li asseguro que això no és cap capritx. Com el fet que ens eliminin centres
d’assistència mèdica, a part d’haver de sentir a dir que els vells
anem al metge per entretenir-nos. Com el fet que es retalli la posada en pràctica de la Llei de la dependència. Cada decret d’aquest
estil ens roba amb la llei a la mà. Però encara que sigui legal el
seu procediment, no és menys immoral que l’actuació d’un jutge
molt anomenat últimament. Els empari o no el DOGC o el BOE, és
immoral i hauria de ser revisable.
Senyor Mas, menys maratons contra la pobresa i deixi de crear
pobres. La caritat no solament és necessària, és que ha d’arribar
ﬁns a eliminar les causes que la creen. També nosaltres hem fet Catalunya. També nosaltres som catalans. També nosaltres estimem
el català. També nosaltres veiem com s’entén vostè amb el senyor
Rajoy en els temes econòmics que afecten aquells que menys tenen. Deia monsenyor Romero que si ajudava els pobres li deien
sant, però que si tractava d’eliminar les causes de la pobresa, era
un perillós extremista. Era cristià, però això no el va salvar. El van
matar uns indecents d’allà.
Senyor Mas, Molt Honorable President, jo represento la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres de Catalunya. Però
cregui’m: com jo hi pensen la majoria de pensionistes de la nostra
nació, i, com nosaltres, buscaran la manera de defensar-se sense
esperar gaire temps. Sap molt bé que nosaltres no en tenim gaire,
de temps, però en vindran d’altres: la jubilació, encara que tard, és
per a tots. Ens té a la seva disposició per aclarir i contribuir que la
seva Catalunya sigui també la nostra. I disculpi, però parlant clar és
com millor es diuen les coses.
Rebi una salutació.

Eusebi del Jesús

Secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de
CCOO de Catalunya
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FINESTRA AL PARLAMENT EUROPEU

Què pensen els nostres europarlamentaris d’una política
d’harmonització fiscal europea?
L’eurobaròmetre de la tardor del 2011 mostrà una forta tendència de la ciutadania cap a la desafecció davant el projecte europeu. A mesura
que s’imposen les polítiques d’austeritat, es fa més profunda la recessió econòmica i la governança europea reclama la renúncia als drets socials i laborals, i Europa perd el seu atractiu. Cada dia són més els que demanen polítiques
d’estímul per a Europa, però això necessita o bé més deute o bé més ingressos. En la nostra
Finestra al Parlament Europeu preguntem als
caps de llista què en pensen, d’una política
d’harmonització fiscal europea.

Oriol Junqueras (ERC)
Maria Badia (PSC)

Ramon Tremosa (CiU)
Té sentit una política fiscal europea?
El Parlament Europeu ha aprovat
l’harmonització del càlcul de la
base imposable de l’impost de societats a escala europea. No s’ha
aprovat, ni s’espera que es faci, una
harmonització dels tipus impositius ni de les desgravacions sobre
la base imposable esmentada, que
seguiran sent una competència estatal.
Hi ha molta literatura econòmica a
favor de la competència fiscal com
a estímul per al govern eficient: als
Estats Units, on també hi ha unificada la moneda i la política monetària,
els estats segueixen gaudint d’un
molt notable marge de maniobra
per crear i suprimir taxes i impostos, així com per variar tipus impositius i desgravacions de la base
imposable.
Tot i que als EUA existeix un Tresor
Federal que emet deute públic federal, i tot i que el Govern federal té
àmplies competències i un pressupost molt gran, els estats són sobirans fiscalment amb àmplies competències. La política fiscal permet
esmorteir en l’àmbit territorial els
impactes desiguals d’una política
monetària comuna; i és que no té el
mateix efecte, per exemple, que
pugi el tipus d’interès a Illinois (capital manufacturera als EUA) que a
Florida (capital turística), atès el
molt desigual impacte sectorial de
la variació del preu del diner en els
sectors esmentats.

El repte de la convergència fiscal en
l’àmbit europeu
El Grup dels Socialistes i Demòcrates
al Parlament Europeu sempre hem
defensat que la necessària consolidació fiscal ha d’anar acompanyada
de mesures i inversions per fomentar
el creixement i l’ocupació. Davant de
les polítiques impulsades fins ara a
la UE, l’anomenada convergència o
harmonització fiscal a escala europea s’identifica només amb mesures
d’austeritat, encaminades a retallar
el dèficit. Però aquesta és una visió
esbiaixada de la política fiscal. Hi ha
l’altre pilar, que és l’estímul dels ingressos i que cal tenir en compte de
manera urgent.
En aquest sentit, s’han de posar en
marxa mecanismes innovadors que
permetin incrementar els recursos
propis de la Unió Europea. Un bon
exemple és l’anomenada taxa sobre
les transaccions financeres que avui
hem aprovat en el Parlament Europeu, una proposta defensada des de
fa temps pels socialistes europeus i
que la Comissió Europea ja ha incorporat a la seva agenda.
D’altra banda, també s’ha d’avançar
cap a una major convergència en
matèria d’afers socials i de redistribució dels recursos. Per tal d’assolir
aquest objectiu, els anomenats project bonds permetrien alliberar la
part no utilitzada dels fons estructurals europeus i destinar-la a inversions en matèria d’infraestructures o
polítiques actives d’ocupació. El Partit Socialista Europeu ja ha plantejat
l’ús d’aquests recursos per instaurar
un Fons Europeu de Garantia per a
joves amb l’objectiu de lluitar contra
l’atur juvenil i generar noves oportunitats de formació i ocupació.

Té més sentit que mai sostenir el
model social europeu?
La desafecció política de la ciutadania cap al projecte europeu ha estat
una constant habitual en períodes
de recessió econòmica. I, tal vegada, l’acceleració dels processos de
construcció europea sempre han
tendit a coincidir amb períodes de
bonança econòmica. Amb el convenciment que el dogma de les retallades ha aprofundit la recessió a Europa, no podem cometre l’error polític
de cedir el benefici de l’austeritat a
la dreta que l’ha promoguda.
En aquest sentit, voldria fer-me
ressò d’un discurs pronunciat per
Enrico Berlinguer, l’any 1977, com
a secretari general del Partit Comunista Italià, que, en un context
similar a la crisi profunda actual,
defensava l’austeritat com un valor
inherent a l’educació de les classes
treballadores, basat en el rigor i la
responsabilitat. Berlinguer conferia
a l’austeritat un veritable potencial
de transformació social, capaç de
capgirar els interessos creats per les
elits econòmiques i financeres dominants, les quals eren denunciades
com a responsables de la disbauxa i
el malbaratament que havia conduït
el món occidental a una crisi sense
precedents.
Amb tot, té més sentit que mai sostenir el model social europeu, que té la
seva màxima expressió en els estats
del benestar i la concertació social.
És necessari unir esforços per construir més Europa a partir d’un Tresor
únic, una política fiscal comuna que
permeti estabilitzar macroeconòmicament el conjunt de la zona euro, i
un banc central europeu refundat
que incorpori el creixement dins els
seus objectius i disposi d’eines per
ajudar els països que pateixin xocs
econòmics asimètrics.

Raül Romeva (ICV-EUiA)
La solució a la crisi és una Europa
d’esquerres?
Europa està sent utilitzada per imposar una agenda de lliure mercat i polítiques neoliberals. Això
està comportant un increment de
l’euroescepticisme, del proteccionisme estatal i d’una creixent desafecció ciutadana.
Però el problema no és Europa, sinó
les dinàmiques neoliberals que la
condueixen. ICV és una força europeista. Treballem per una Europa
progressista, verda i d’esquerres.
Per aconseguir-ho cal avançar cap
a una unió econòmica i política, amb
una unió fiscal que permeti redistribuir també ingressos i recursos en
l’àmbit europeu.
No és suficient amb una harmonització d’impostos. Cal una Europa
federal. El primer pas és dotar la UE
amb un pressupost ambiciós, amb
recursos propis. Introduir taxes com
la taxa sobre transaccions financeres, la taxa sobre el carboni i sobre la
telefonia mòbil incrementaria els recursos propis en 40.000-50.000 milions d’euros. Així es podrien realitzar
polítiques i inversions estratègiques i
de creació d’ocupació. Cal, al mateix
temps, lluitar realment contra el frau
i l’evasió fiscal i els paradisos fiscals
a Europa.
Una unió econòmica també implica
una unió bancària. És del tot lamentable que el Banc Central Europeu
continuï oferint línies de préstec barates (LTRO) als bancs, a un interès
de l’1%, mentre, al mateix temps, el
rescat a Espanya és a un interès del
3%. Cal revertir la situació. El BCE ha
d’actuar com la Reserva Federal dels
Estats Units, donant suport al deute
públic i intervenint en els bancs “dolents” directament. És a dir, el BCE
ha de ser el prestamista d’última instància i ha de fomentar una política
monetària expansiva.
L’actual crisi bancària, econòmica i
política requereix més Europa, per
descomptat, però una Europa democràtica que pugui aplicar polítiques
de reactivació econòmica.

